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Dnr 7011-09-2017

Inbjudan att lämna remissvar på
Idrottspolitiskt program i Blekinge, 2018–2022
Blekinges idrottspolitiska program har tagits fram för att överskådligt visa
vilken roll idrotten har i samhället och dess möjligheter att utvecklas i
regionen. Syftet med det idrottspolitiska programmet är att främja
samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom
samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas. Det innebär en
utveckling av demokratin och samhällsutvecklingen, inte minst genom att
idrotten har en naturlig roll i att arbeta med ledarfrågor, barn och
ungdomar och allas möjlighet att vara med.
Med gemensamma krafter vill vi styra mot gemensamma mål.
Det idrottspolitiska programmet har tagits fram i samverkan med Blekinge
idrottsförbund, fritidsförvaltningarna och folkhälsostrategerna i Blekinges
fem kommuner samt Landstinget Blekinge och i dialog med
idrottsföreningar.
Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd beslutade 10 februari 2017 att
skicka ut remissförslaget enligt bifogad sändlista. Remissen innebär att
Region Blekinge vill ha in synpunkter på förslaget. I remissvaren bör det
tydligt anges vilket kapitel eller avsnitt i remissutkastet som synpunkten
avser. Den slutgiltiga versionen av det idrottspolitiska programmet beslutas
av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd den 9 juni 2017.
Remissinstanserna i sändlistan är välkomna att lämna remissvar.
Remissinstanserna avgör själva hur remissvaret ska hanteras inom respektive
verksamhet. Utöver remissinstanserna är även andra verksamheter
välkomna att inkomma med synpunkter på remissutkastet.
Remissvaren ska sändas i elektronisk form (word-format eller pdf-format)
till Region Blekinge (kansli@regionblekinge.se) senast den 15 maj 2017.
Remisstid 15 februari – 15 maj

REGION BLEKINGE

Ivar Wenster
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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Sändlista
Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Karlshamns Kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge
Specialidrottsförbunden
Blekinge Badmintonförbund
Blekinge Bordtennisförbund
Blekinge Fotbollförbund
Blekinge Friidrottsförbund
Blekinge Golfförbund
Blekinge Innebandyförbund
Blekinge Ishockeyförbund
Blekinge Orienteringsförbund
Blekinge Parasportförbund
Blekinge Ridsportförbund
Blekinge Seglarförbund
Blekinge Skidförbund
Blekinge Skolidrottsförbund
Blekinge Skyttesportförbund
Korpen Blekinge
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